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บนิตรงกรุงเทพฯ – อนิชอน โดยสายการบิน AIR BUSAN (BX) 
FLIGHT: DEPARTURE BX726 BKK-PUS  22.55-06.05  
 RETURN BX725  PUS-BKK  17.00-21.00 

วัน โปรแกรมการเดินทาง เช้า กลางวัน เย็น โรงแรมที่พกั 

1 กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานนานาชาติกิมแฮ (เมืองปูซาน) X X X - 

2 เมืองแทกู-หมู่บา้นอซกล-83 TOWER-วดัดงฮวาซา-ทงซองโนกอรี X   ENCORE HOTEL 

3 
เมืองโพฮงั –โพฮงัสเปซวอลก์-จดุชมวิวสะพานรูปสมอเรืออิการีโพฮงั- 
ตลาดกงจิน- หาดวอลโพปูซาน- ศูนยร์วมเคร่ืองส าอางแบรนดด์งั-
ถนนนมัโพดง   

โรงแรม  X 
No.25 HOTEL  
หรือเทียบเท่า 

4 ศูนยโ์สมรัฐบาล-RED PINE-ศูนยส์มุนไพรฮ็อกเกตนามู- SHINSEGAE โรงแรม  X No.25 HOTEL  
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ฟรีน ้าหนักกระเป๋าขาไป – กลบั 15 กโิลกรัม /  ถือขึน้เคร่ือง 10 กโิลกรัม 
(รายการอาหารอาจมีการปรับเปลีย่นตามความเหมาะสม) 

ขั้นตอนการเดินทางเข้าเกาหลใีต้ 
1. กรอก K-ETA บริษทัฯ บริการกรอกให ้(ไม่รวมในค่าทวัร์ราคา 990 บาท/ท่าน) 
2. ลงทะเบียน Q-CODE เพื่อขอยกเวน้การกกัตวัท่ีเกาหลี (บริษทัฯ เตรียมให)้ 

เง่ือนไข K-ETA 
กรณีกรุ๊ปไม่สามารถออกเดินทางไดด้ว้ยเหตุผลเช่นคนท่ีผ่าน K-ETA ไม่ถึง 15 ท่านลูกคา้สามารถเล่ือนวนั
เดินทางไดแ้ละขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทาง 

วันแรก         กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ) -  เกาหลใีต้ (ท่าอากาศยานนานาชาติกมิแฮ) 

19.00  คณะพร้อมกนัท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ ชั้น 4 บริเวณ GROUP TOUR ZONE 
ลงประตูทางเข้าหมายเลข 10 โดยมีหวัหนา้ทวัร์และเจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ รอตอ้นรับและอ านวยความสะดวก 

22.55 บินลดัฟ้าสู่ ประเทศเกาหลใีต้ โดยสายการบิน AIR BUSAN (BX) เท่ียวบินท่ี BX726 

วันท่ีสอง      เมืองแทก-ูหมู่บ้านอซกล-83 TOWER-วัดดงฮวาซา-ทงซองโนกอรี 

06.05       เดินทางถึง  ท่าอากาศยานนานาชาติกิมแฮ (GIMHAE INTERNATIONAL AIRPORT) เมืองปูซาน 
(BUSAN) สาธารณรัฐเกาหลีใต ้น าท่านผา่นพิธีตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร 

 เดินทางสู่ เมืองแทกู (DAEGU) เมืองท่ีมีขนาดใหญ่อนัดบั 4 ของเกาหลีใต ้(รองจากกรุงโซล ปูซาน และอิน
ชอน) ตั้งอยูท่างทิศตะวนัออกเฉียงใตข้องประเทศเกาหลีใต ้อยูใ่นจงัหวดัคยองซงับุก เป็นเมืองท่ีลอ้มรอบไป
ดว้ยขุนเขาและธรรมชาติอนัสวยงาม เมืองท่ีมีภูมิอากาศ เหมาะส าหรับการปลูกแอปเป้ิลคุณภาพสูง ดงันั้น
เมืองน้ีจึงมีช่ือเล่นว่า เมืองแอปเป้ิล (APPLE CITY) และยงัเป็นท่ีรู้จกักนัในนามของ “เมืองส่ิงทอ” ซ่ึงเคยเป็น
อุตสาหกรรมหลักของเมือง โดยในปัจจุบันเมืองก าลังมุ่ง เน้น ในการส่งเสริมอุตสาหกรรมแฟชั่น และ
เทคโนโลยชีั้นสูง 

 
 
 
 
 
 
 

DUTY FREE-รถไฟสกายแคปซูลชองซาโพสกายวอลค์- 
วดัแฮดงยงกุงซา-หาดแฮอุนแด 

หรือเทียบเท่า 

5 หมู่บา้นวฒันธรรมคมัชอน- LOTTE PREMIUM OUTLET โรงแรม X X - 
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น าท่านย้อนเวลาสู่อดีตท่ี หมู่บ้านอซกล (OTGOL HANOK VILLAGE) หมู่บ้านโบราณของตระกูล
เชว (CHOI) ท่ีมีอายกุว่า 400 ปีของ ในช่วงปลายสมยัของราชวงศโ์ชซอน หมู่บา้นแห่งน้ียงัคงสถาปัตยกรรม
แบบ ฮันอก (HANOK) ท่ียงัคงอนุรักษ์เอาไวเ้ป็นอย่างดี หมู่บา้นโบราณแห่งน้ีแตกต่างกบัท่ีอ่ืนตรงท่ีมีคน
อาศยัอยูจ่ริง  
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  เดินทางสู่ 83 TOWER หอคอยชมวิวท่ีสูงท่ีสุดและเป็นสัญลกัษณ์ของเมืองแทกู สามารถชมวิวเมืองแทกูได้
แบบ 360 องศาบน จากสกายเลานจ์ (SKY LOUNGE) ท่ีหมุนไดร้อบทิศ ถือเป็นจุดชมทศันียภาพท่ีดีท่ีสุด
ของเมืองแทกู (ไม่รวมค่าขึน้ลฟิท์)   

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 เดินทางสู่  วัดดงฮวาซา (DONGHWASA TEMPLE) วัดเก่าแก่อายุกว่า 900 ปี  ตั้ งอยู่ทางทิศใต้ของ 
ภู เขาพัลกงซาน (PALGONGSAN MOUNTAIN) สร้างขึ้ นเม่ือปี  ค.ศ. 493 ในสมัย  พระเจ้าโซจีแห่ง
ชิลลา  แต่อาคารต่างๆ ในปัจจุบนัถูกสร้างขึ้นใหม่ในปี ค.ศ. 1732 ไฮไลท์ของวดัแห่งน้ี มีพระพุทธรูปยืน
ขนาดใหญ่ เช่ือกนัว่าตรงบนัไดหินมีไข่นกฟีนิกส์ 3 ใบ ถา้ไดแ้ตะไข่ครบทั้ง 3 ใบ ค าอธิษฐานของเราจะ
เป็นจริง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 เดินทางสู่ ถนนแห่งประวติัศาสตร์ และเป็นยา่นแฟชัน่ท่ีส าคญัในมหานครแทกู ถนนสายน้ีเตม็ไปดว้ยร้านคา้
นบัร้อย ขายเส้ือผา้รองเทา้ ร้านเคร่ืองส าอาง ร้านขายเคร่ืองประดบั เป็นตน้ ไม่เพียงมีช่ือเสียงในดา้นการชอ้ป
ป้ิงเท่านั้น ยงัเป็นยา่นร้านอาหารและคาเฟ่ท่ีสวยงามคลบั ผบั ท่ีมีตีมแตกต่างกนัไป  

ค ่า รับประทานอาหารค ่า  
      เข้าสู่โรงแรมที่พกั ENCORE HOTEL หรือเทียบเท่า 

https://www.jointtravel.com/category/south-korea-travel-information/gyeongsangbuk-do-travel/daegu-travel/
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วันท่ีสาม เมืองโพฮัง –โพฮังสเปซวอล์ก-จุดชมวิวสะพานรูปสมอเรืออกิารีโพฮัง- ตลาดกงจิน- หาดวอลโพปูซาน-  
                ศูนย์รวมเคร่ืองส าอางแบรนด์ดัง-ถนนนัมโพดง   

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
   
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 เดินทางสู่ เมืองโพฮงั  (POHANG) เมืองสวยท่ีตั้งอยูใ่นเมืองท่าหลกัของภูมิภาคแทกู ตั้งอยูบ่ริเวรปากแม่น ้า 
 ฮยองซันท าให้มีวิวทิวทศัน์ท่ีสวยงามอย่างมาก เดินทางสู่โพฮังสเปซวอล์ก (POHANG SPACE WALK) 
สกายวอร์คท่ีใหญ่ท่ีสุดในประเทศ ตั้งอยู่ท่ีสวนฮวานโฮ เมืองโพฮงั จงัหวดัคยองซังบุกโด มีลกัษณะคลา้ยกบั
รถไฟเหาะ ความสูง 25 เมตร ความยาวทั้งหมดคือ 333 เมตร และมีบนัไดจ านวน 717 ขั้น ผลิตจากเหล็กกว่า 
317 ตนั ซ่ึงสามารถรองรับจ านวนคนได ้250 คนบนนั้น 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://koreaeveryday.com/category/korea-place/gyeongsangbuk-do/
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 น าท่านตามรอยซีรีย์ดัง HOMETOWN CHA CHACHA สุดโรแมนติก เดินทางสู่ จุดชมวิวสะพานรูป
สมอเรืออิการีโพฮงั (IGARI ANCHOR OBSERVATORY) จุดชมวิวท่ีท าเป็นสะพานรูปสมอเรือท่ีมีความสูง 
10 เมตร ยาว 102 เมตร ไม่ว่ามองจากมุมไหนก็สวย สามารถชมวิวของทอ้งทะเลไดแ้บบ 360 องศา สะพาน
เป็นไมมี้ประภาคารดีแดงสดอยู่ตรงกลางถ่ายรูปตดักบัสีทอ้งฟ้าสวยงามมาก   เดินทางสู่ ตลาดกงจิน หรือ 
ตลาดชองฮา สถานท่ีถ่ายท าหลกัในซีรีส์ ไม่ว่าจะเป็น คาเฟ่ (LIVE CAFÉ & PUB COFFEE) ร้านอุปกรณ์
ของพ่อน้องโบรา ร้านขายของช า จุดให้นามบัตรของต ารวจหนุ่มกับผู้ช่วยทันตแพทย์สาว  เช็คอิน หาดวอล
โพ  (WOLPO BEACH) ฉากเปิดตวัพระเอกกบันางเอกพบกนัคร้ังแรก ขณะท่ีนางเอกฮเยจินมาถึงชายหาด
โดยสวมรองเทา้ราคาแพงของเธอและมองออกไปยงัทะลท่ีหัวหน้าฮงก าลงัเล่นกระดานโตค้ล่ืนในเวลาว่าง
ของเขา พร้อมกบัระลึกถึงความหลงัในสมยัยงัเด็กท่ีเธอเคยมาเท่ียวกบัพ่อแม่ แลว้จู่ๆ รองเทา้ราคาแพงของ
เธอก็โดนคล่ืนซัดหายไป แต่พระเอกก็สามารถน ามาคืนให้ได้เพียงข้างหน่ึง เป็นการเปิดฉากปะทะกัน
เล็กน้อยตามแบบฉบับซีรีส์ เกาหลี  เดินทางสู่มหานครปูซาน เมืองท่าท่ีใหญ่ท่ีสุดในประเทศเกาหลี
ใต ้ลอ้มรอบดว้ยภูเขา,หน้าผาท่ีสวยงาม แม่น ้ าชายฝ่ัง ชายหาดและมหาสมุทรมีท่าเรือขนถ่ายสินคา้ท่ีใหญ่
ท่ีสุดในประเทศและใหญ่เป็นอันดับห้าของโลกเดินทางสู่  ศูนย์รวมเคร่ืองส าอางแบรนด์ดังเกาหลี เช่น 
ROJUKISS, LOTREE, LANEIGN, SULWASOO ใหท้่านไดเ้ลือกซ้ือในราคาพิเศษ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ท่านชอ้ปป้ิงแหล่งช้อปป้ิง สุดชิค  ถนนนัมโพดง  (NAMPODONG STREET)  ศูนยร์วมของแหล่งชอ้ปป้ิงช่ือ
ดงัสินคา้แฟชัน่ เส้ือผา้ เคร่ืองส าอางค ์ร้านกาแฟ ร้านอาหารต่างๆ ไฮไลท์ของ NAMPODONG STREET ก็
คือ รูปหล่อโลหะ ซ่ึงเป็นหน่ึงในสัญลกัษณ์ของย่านน้ี มีบริเวณของ Star Street ถนนท่ีเต็มไปดว้ยลายพิมพ์
มือของดาราหนังท่ีมีช่ือเสียง ชม ตลาดปลาจากัลชี(JAGALCHI FISH MARKET) ตลาดปลาและอาหาร
ทะเลท่ีใหญ่ท่ีสุดของเกาหลี และยงัเป็นแลนมาร์คแห่งหน่ึงของเมืองปูซาน เรียกได้ว่าทุกส่ิงท่ีคิดได้ มี
ทั้งหมด กุง้ หอย ปู ปลา  

ค ่า อสิระอาหารค ่า  
 เข้าสู่โรงแรมท่ีพกั No.25 HOTEL หรือเทียบเท่า 
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วันท่ีส่ี         ศูนย์โสมรัฐบาล-RED PINE-ศูนย์สมุนไพรฮ็อกเกตนามู- SHINSEGAE DUTY FREE-รถไฟสกาย
แคปซูล ชองซาโพสกายวอล์ค-วัดแฮดงยงกุงซา-หาดแฮอุนแด 

เช้า          รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
  น าท่านสู่ ศูนย์โสมรัฐบาล ซ่ึงรับรองคุณภาพจากรัฐบาล เป็นโสมท่ีอายุ 6 ปี ซ่ึงถือวา่มีคุณภาพดีท่ีสุด ให้ท่าน

ไดเ้ลือกซ้ือโสมคุณภาพและราคาถูกกว่าไทย 2 เท่า โสมเกาหลีถือเป็นยาบ ารุงร่างกาย หรือสามารถซ้ือเป็น
ของฝากจากประเทศเกาหลี  น าท่านสู่ RED PINE เป็นผลิตภณัฑ ์ท่ีสกดัจากน ้ ามนัสน ท่ีมีสรรคุณช่วยบ ารุง
ร่างกาย ลดไขมนั ช่วยควบคุมอาหารและรักษาสมดุลในร่างกายสู่  ศูนย์สมุนไพรฮ็อกเกตนามู ตน้ไมช้นิดน้ี
เจริญเติบโตในป่าลึกบนภูเขาท่ีปราศจากมลภาวะและระดบัสูงเหนือน ้ าทะเล 50-800 เมตร เมล็ดพนัธุ์ของ
สมุนไพรฮ็อตเกตนามูน้ี เป็นท่ีนิยมของคนเกาหลีรุ่นใหม่ เพราะมีผลช่วยดูแลตบัให้แข็งแรง ป้องกนัโรคตบั
แข็งไม่ถูกท าลายจาการด่ืมแอลกอฮอล์ กาแฟ บุหร่ี สารตกคา้งจากอาหาร  และยา เดินทางสู่ SHINSEGAE 
DUTY FREE  ช็อปป้ิงสินค้าปลอดภาษี สินค้าแบรนด์เนม  มากมาย อาทิ นาฬิกา แว่นตาเคร่ืองส าอาง 
กระเป๋า กลอ้งถ่ายรูป หรือจะเป็นโทรศพัทมื์อถือ ใหท้่านอิสระไดเ้ลือกซ้ืออยา่งเตม็ท่ี  

กลางวัน      รับประทานอาหารกลางวัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  เปิดประสบการณ์ นั่งรถไฟสกายแคปซูลสุดคิ้วท์ (SKY CAPSULE HAEUNDAE BLUE LINE PARK) 

 (รวมค่าตัว๋เท่ียวเดียว) รถไฟไซส์มินิๆ สีสันสดใส ท่ีว่ิงอยู่บนรางรถไฟริมทะเลของปูซาน ว่ิงเรียบชายหาด 
 เร่ิมจากสถานี MIPO-CHOENGSAPO ชมวิวริมชายหาด แลนด์มาร์คสวยๆ ของเมืองปูซาน อย่าง สะพาน 
 GWANGAN สะพานท่ียาวเป็นอนัดบั 2 ของประเทศ ต่อตูโ้ดยสารไดม้ากสุด 4 คน สีสันของรถไฟมีสีแดง สี
 เขียว สีเหลือง และสีน ้าเงิน ตวัรถไฟใชเ้วลาประมาณ 30 นาทีต่อเท่ียว  
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เดินทางสู่  สถานท่ีท่องเท่ียวสุดชิค ย่าน ชองซาโพ  ชองซาโพสกายวอล์ค (CHEONG SAPO SKYWALK) 
ทางเดินลอยฟ้าทางเดินพื้นกระจกใส ท่ีมองเห็นพื้นทะเล และโขดหินขา้งล่าง มีความยาว 72.5 เมตรและสูง 

20 เมตร มีวิวท่ีสวยมากแห่งหน่ึงในปูซาน 
 
 
 
 
 
 
 
เดินทางสู่ วดัแฮดงยงกุงซา (HAEDONG YONGGUNGSA TEMPLE) ตั้งอยูบ่นชายฝ่ังตะวนัออกเฉียงเหนือ 
เป็นวดัท่ีสร้างบนโขดหินริมชายหาด ท่ีแตกต่างไปจากวดัส่วนใหญ่ ซ่ึงมกัจะสร้างอยูต่ามเชิงเขา ทางเขา้สู่วดั
เป็นประตูซุ้มมงักรสีทองอร่าม เดินผ่านอุโมงคข์นาดเล็ก ไปสู่บนัไดหิน 108 ขั้นและโคมไฟหิน ซ่ึงเป็นจุด
ส าหรับชมวิว และความงดงามของทอ้งทะเลสีฟ้าคราม ก่อนจะเดินต่อลงไปสู่บริเวณซ่ึงเป็นท่ีประดิษฐาน
ของ พระพุทธรูปศกัด์ิสิทธ์ิองคสี์ด า ซ่ึงตั้งตระหง่านอยูบ่นโขดหิน  
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  น าท่านสู่ หาดแฮอุนแด (HAEUNDAE BEACH) ชายหาดท่ีมีช่ือเสียงมากท่ีสุด ชายหาดแฮอุนแดมีความยาว 
 1.5 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นท่ีกวา่ 58,400 ตารางเมตรบริเวณ แวะถ่ายรูปสุดชิค ท่ี RENDÈJÁ-VOUS คาเฟ่   

  สุดชิค ตกแต่งดว้ยกระจกใสตลอดแนวตึกท าใหเ้ห็นวิวกวา้ง (ยังไม่รวมค่าเคร่ืองด่ืม) โดยรอบของชายหาด 
  แห่งน้ี มีส่ิงอ านวยความสะดวก ไดแ้ก่ พิพิธภณัทส์ัตวน์ ้ า ซีไลฟ์ ปูซาน (SEA LIFE BUSAN AQUARIUM), 

 ศูนยว์ฒันธรรม หอ้งสมุดชายหาด  ตลาดแฮอุนแดชิจงั   
ค ่า รับประทานอาหารค ่า 
 เข้าสู่โรงแรมท่ีพกั No.25 HOTEL หรือเทียบเท่า 

วันท่ีห้า        หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน- LOTTE PREMIUM OUTLET 

เช้า               รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร ของโรงแรม 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

     กลางวัน     อสิระอาหารกลางวัน 
 เดินทางสู่ หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน (GAMCHEON CULTURE VILLAGE)เป็นหมู่บา้นท่ีเกิดจากการ

ตั้งรกรากยา้ยถ่ินฐานของชาวเกาหลีซ่ึงหนีภยัจากสงครามเกาหลีในระหวา่งปีค.ศ. 1950 -1953 และอาศยัอยู่
จนถึงปัจจุบนัดว้ยลกัษณะการสร้างบา้นเรือนผ่านถนนทุกสายท่ีเรียงรายไปตามแนวภูเขาจนเป็นขั้นบนัได
ท่ีเป็นระเบียบและดูสวยงามแปลกตาไปกบัสีสันท่ีสลบัไปมาของตวับา้นและหลงัคาจึงกลายเป็นเอกลกัษณ์
ส าคญัของหมู่บา้นแห่งน้ีจนไดรั้บฉายาว่า “มาชูปิกชูแห่งปูซาน” (MACHU PICCHU OF BUSAN) ในปี 
ค.ศ. 2015 นอกเหนือไปจากความสวยงามแปลกตาของหมู่บา้นแห่งน้ีแลว้ภายในหมู่บา้นยงัมีสถานท่ีและ
ส่ิงอ านวยความสะดวกซ่ึงท าให้คุณเพลิดเพลินไปกับการเดินท่องเท่ียวภายในหมู่บา้นได้แก่พิพิธภณัฑ์
ขนาดเล็ก, ร้านศิลปะ, ร้านขายของท่ีระลึก, คาเฟ่, ร้านกาแฟ, ร้านอาหารหลากหลายประเภทและอ่ืนๆอีก
มากมาย จากนั้นอิสระทุกท่านตามอธัยาศยั LOTTE PREMIUM OUTLET รวมสินคา้แบรนด์ดังมีสินคา้
ราคาพิเศษ ลดกนัทุกวนั  

17.00 เดินทางกลบัสู่ กรุงเทพ โดยสายการบินแอร์ปูซาน BX โดยเท่ียวบินท่ี BX725 

https://www.jointtravel.com/south-korea-travel-information/sea-life-busan-aquarium.html/
https://www.jointtravel.com/south-korea-travel-information/haeundae-market-busan.html/
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21.00 เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 
**************************** 

 
อตัราค่าบริการ 

ผู้ใหญ่ พกัห้องละ 2 หรือ 3 ท่าน 
ราคา/ท่านละ 

8-12 กุมภาพนัธ์ 66 22,888.- 
15-19 กุมภาพนัธ์ 66 21,888.- 
22-26 กุมภาพนัธ์ 66 21,888.- 
08-12 มีนาคม 66 20,888.- 
15-19 มีนาคม 66 20,888.- 
30 มีนาคม-03 เมษายน 66 20,888.- 
พกัเด่ียวเพิ่ม ท่านละ  6,900.- 

 
ราคาทัวร์รวม 

1. ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบัตามเส้นทางท่ีระบุในรายการ    ชั้นทศันาจรไป-กลบัพร้อมคณะ   
กรณีอยูต่่อตอ้งเสียค่าเปล่ียนแปลงตัว๋ 

2. ค่าอาหารทุกม้ือ ตามท่ีระบุในรายการ 
3. ค่าท่ีพกัตามระบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 ท่าน ตามโรงแรมท่ีระบุหรือเทียบเท่า 
4. ค่ารถรับ-ส่ง และน าเท่ียวตามรายการ 
5. ค่าภาษีสนามบิน ทุกแห่งท่ีมี 
6. ค่าน ้าหนกักระเป๋าสัมภาระท่านละ 15 กก. 1ใบ/ท่าน 
7. ค่าหวัหนา้ทวัร์น าท่านท่องเท่ียวตลอดรายการในต่างประเทศ 
8. ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง การชดเชยอุบติัเหตุส่วนบุคคลกรณี เสียชีวิต  

สูญเสียอวยัวะสายตาหรือ ทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง 1,000,000  บาท 
 
ราคาทัวร์ไม่รวม 

1. ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าท าหนงัสือเดินทาง, ค่า      โทรศพัทส่์วนตวั, ค่าซกัรีด, มินิบาร์ในห้อง, 
รวมถึงค่าอาหาร และเคร่ืองด่ืมท่ีสั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (หากท่านตอ้งการสั่งเพิ่ม กรุณาติดต่อ
หวัหนา้ทวัร์แลว้จ่ายเพิ่มเองต่างหาก) 

2. ค่าทิปคนขับรถ และไกด์ท้องถิ่นท่านละ 50,000 วอน หรือ 1,500 บาท ต่อท่านตลอดท้ังทริป  
3. ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3% (กรณีออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท หรือ
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ต้องการใบก ากบัภาษี) 
4. ค่าน ้าหนกักระเป๋าสัมภาระ ท่ีหนกัเกินสายการบินก าหนด  (ปกติ 15 กก.) 1 ใบ/ท่าน 
5. ค่าวีซ่าส าหรับพาสปอร์ตต่างดา้ว  

 
 เง่ือนไขการจองและการให้บริการ 

1. ในการจองคร้ังแรก มดัจ า ท่านละ 10,000 บาท หรือช าระทั้งหมด ภายใน 1 วนัหลงัจากวนัจอง  
2. ส่วนท่ีเหลือช าระก่อนเดินทาง 15 วนั ในกรณีท่ีไม่ช าระเงินส่วนท่ีเหลือตามเวลาท่ีก าหนด ขอสงวนสิทธ์ิในการบอก

ยกเลิกการเดินทาง 
3. การจองจะมีผลสมบูรณ์โดยจะตอ้งส่งแฟกซ์หรืออีเมลใ์บจองทวัร์ให้เจา้หนา้ท่ีฝ่ายขายพร้อมกรอกรายช่ือของผู ้

เดินทางท่ีสะกดตรงตามหนงัสือเดินทาง 
4. บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิเก็บเพิ่ม300 USDหากลูกคา้ตอ้งการขอแยกออกจากกรุ๊ปหรือไม่เท่ียวตามรายการท่ีก าหนด  

 
 การยกเลกิ 

1. การยกเลิกการเดินทางจะมีผลสมบูรณ์ ก็ต่อเม่ือไดแ้ฟกซ์ หรือ อีเมล ์การยกเลิกใหก้บัเจา้หนา้ท่ีฝ่ายขาย  
• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วนัท าการขึ้นไป  คืนเงินทั้งหมด 
• ยกเลิกก่อนการเดินทาง  15 วนัท าการขึ้นไป เก็บค่าใชจ่้าย 50% ของราคาทวัร์ 
• ยกเลิกการเดินทางนอ้ยกวา่ 1 - 14 วนัท าการ  เก็บค่าใชจ่้ายทั้งหมด 100 % ของราคาทวัร์ 

** การยกเลกิไม่นับวันเสาร์อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ** 
2. การขอยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีเจ็บป่วยหรือมีเหตุจากร่างกายท่ีไม่สามารถเดินทางในช่วงเวลาท่ีจองได้ การ
ยกเลิก การเดินทาจะตอ้งแสดงใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลใหก้บัเจา้หนา้ท่ีฝ่ายขายทั้งน้ีบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิ
พิจารณาใน การคืนเงินใหก้บัลูกคา้เป็นกรณีไป  
3. ในกรณีท่ีเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมืองปฏิเสธการเข้า-ออกนอกประเทศซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท 
 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งส้ิน 
4. ในกรณีกรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยุดหรือเทศกาล บริษทัฯไดมี้การการันตีมดัจ าหรือซ้ือขายแบบมีเง่ือนไขกบัสาย
การ บิน รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT (เหมาล า), EXTRA FLIGHT (เท่ียวบินพิเศษท่ีเพิ่มเขา้มาช่วง
 วนัหยดุ หรือ เทศกาลดงักล่าว) บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินค่ามดัจ า หรือ ค่าทวัร์ทั้งหมด 

 
หมายเหตุ 
1. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิ ยกเลิกการเดินทาง ในกรณีท่ีจ านวนผูเ้ดินทาง ต ่ากวา่  15 ท่าน(ผูใ้หญ่) ขึ้นไป  

โดยบริษทัฯ จะแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 7 วนั ก่อนการเดินทาง  
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2. เท่ียวบินและรายการท่องเท่ียว สามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยค านึงถึงผลประโยชน์ของ 
ผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 

3. หนงัสือเดินทาง ตอ้งมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษทัฯ รับเฉพาะผูมี้จุดประสงคเ์ดินทางเพื่อ
 ท่องเท่ียวเท่านั้น 
4. ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธิไม่รับผิดชอบค่าเสียหายใดๆทั้งส้ิน อนัเน่ืองมาจากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการ

บินการประทว้ง, การนดัหยดุงาน, การก่อจลาจล, การเมือง, ภยัธรรมชาติ (โดยบริษทัฯจะด าเนินการ
ประสานงานเพื่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด 
แก่ลูกคา้)  

5. ทางบริษทัฯสงวนสิทธิไม่คืนเงิน ในกรณีท่ีท่านใชบ้ริการของทางบริษทัฯไม่ครบ เช่น ไม่เท่ียวบางรายการ, ไม่
ทานอาหารบางม้ือ เพราะค่าใชจ่้ายทุกอยา่ง ทางบริษทัฯไดช้ าระค่าใชจ่้ายให้ตวัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาด
ก่อนออกเดินทางแลว้ 

6. ทางบริษทัฯสงวนสิทธิไม่รับผิดชอบใดๆ หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบติัเหตุท่ี
เกิดจากความประมาทของตวันกัท่องเท่ียวเอง 

7. เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษทัฯจะถือว่าท่านไดย้อมรับในเง่ือนไขขอ้ตกลง
ต่างๆแลว้ ตามท่ีไดร้ะบุไวแ้ลว้ทั้งหมด 


